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BARCELOS
| Miguel Viana | 

“A contabilidade tem enorme
importância para o futuro das
empresas e para a economia”. A
expressão foi usada pela basto-
nária da Ordem dos Contabilis-
tas Certificados (OCC), Paula
Franco, na sessão de abertura
das II Jornadas de Contabilidade
e Fiscalidade, que ontem decor-
reram no Instituto Politécnico do
Cávado e Ave (IPCA).

O encontro teve como tema
central ‘O Futuro da Contabili-
dade e da Fiscalidade: Oportuni-
dades e Desafios’, o que levou
Paula Franco a afirmar que con-
tabilista é uma profissão com fu-
turo. “Há quem diga que a Con-
tabilidade tem os dias contados.
Eu diria que é ao contrário. Nós
temos que aproveitar estas
ameaças da era digital como
uma oportunidade, de podermos
transmitir o nosso conhecimen-
to, de sermos verdadeiramente
diferentes no exercício da nossa
profissão”, disse Paula Franco.

Um dos desafios é precisamen-
te o de saber lidar com a era di-
gital  e, por isso mesmo, a basto-
nária da OCC desafiou as

escolas a prepararem os respec-
tivos alunos para o futuro.

“O futuro é algo que tem de ser
estudado, avaliado e preparado.
Estamos perante mudanças imi-
nentes e uma possível era digital
que vai mudar completamente
os paradigmas da contabilidade -
não tanto da fiscalidade - e as
instituições de ensino devem,
desde já, preparar os jovens para
essa realidade”, destacou Paula
Franco.

A presidente do IPCA, Maria
José Fernandes, frisou que a pro-
fissão de contabilista “está em
crescimento e afirmação cons-
tante” e que a Escola Superior
de Gestão “é reconhecida por
várias áreas”, sendo que “esta

(da contabilidade e da fiscalida-
de) é uma das áreas de referên-
cia”.

Maria José Fernandes fez no-
tar, ainda, que a Escola Superior
de Gestão aposta numa “ligação
permanente às empresas” e na
“formação na vida activa e re-
conversão de profissionais.”

A presidente da Comissão Or-
ganizadora das II Jornadas de
Contabilidade e Fiscalidade,
Lurdes Silva, salientou que o en-
contro teve como finalidade a
troca de experiências e de co-
nhecimentos nas áreas da conta-
bilidade e da fiscalidade.

“O objectivo é dinamizar os
alunos e que tenham o conheci-
mento das matérias e de outras
matérias, para além do que é lec-
cionado nas aulas. Foi feito um
painel com especialistas na área,
mas também com outras pessoas
que nos dão uma perspectiva
mais humana da contabilidade”,
disse Lurdes Silva.

As jornadas contaram com a
presença de cerca de 260 alunos,
e abordaram temas como a rela-
ção entre a contabilidade e o
IRC (Imposto sobre Rendimen-
tos Colectivos), ética fiscal e o
futuro da contabilidade.

Contabilidade é área 
com futuro nas empresas
BASTONÁRIA da Ordem dos Contabilistas Certificados desafiou as escolas
de contabilidade a prepararem os alunos para a era digital.
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Paula Franco (à direita) quer alunos de contabilidade e fiscalidade preparados para lidarem com os desafios da era digital
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“Nós temos que aproveitar
estas ameaças da era digital
como uma oportunidade, 
de podermos transmitir 
o nosso conhecimento, 
de sermos diferentes, 
no exercício da profissão.“

Paula Franco
Bastonária da Ordem dos Contabilistas

Certificados


